
SPELREGELS 

JUNG S.A.S., Société par Actions Simplifiée, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister 

van Parijs onder nummer 804 049 476, met zetel in Parijs op 154 Boulevard Macdonald, 75019 Parijs 

(de ""Organisator"") organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting (de ""Wedstrijd"") van 

03-06-2021 t/m 30-06-2021.  

Het spel vindt plaats op de website thebackmarket.nl (""de Site"").  

 

ARTIKEL 1: Voorwaarden en modaliteiten voor deelname 

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze spelregels (""de regels""). 

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting staat open voor volwassenen die wonen in Nederland, 

België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Portugal en Finland (de 

""deelnemers""). Uitgesloten van de wedstrijd zijn (i) de werknemers van de organisator en (ii) elke 

persoon die een directe of indirecte band heeft met de organisator. De Organisator behoudt zich het 

recht voor om elke deelnemer te vragen om deze voorwaarden te motiveren. Om deel te nemen, 

moet de deelnemer zijn emailadres opsturen op de eventpagina via een van de promotiebanners. De 

Organisator behoudt zich het recht voor om deelname voor identificatie of onvolledige, foutieve of 

onleesbare deelname, al dan niet opzettelijk of in een andere vorm dan voorzien in de Regeling, uit 

te sluiten. Slechts één deelname aan de wedstrijd (dezelfde naam, hetzelfde e-mailadres en / of 

hetzelfde IP-adres) is toegestaan. Elke poging om meerdere inzendingen in te voeren, leidt tot 

permanente uitsluiting van de wedstrijd. 

 

ARTIKEL 2: Winst(en) 

Met de wedstrijd kan één (1) deelnemer winnen: voor de winnaar: één (1) refurbished iPhone 11 met 

een maximale waarde van € 700 inclusief btw en één (1) Philips LED televisie met een maximale 

waarde van € 600 inclusief btw. De winnaars verbinden zich ertoe de prijs zoals voorgesteld te 

aanvaarden zonder de mogelijkheid tot ruil, in het bijzonder voor geld, andere goederen of diensten 

van welke aard dan ook, of overdracht van de winst aan een derde persoon. 

 

ARTIKEL 3: Aanwijzing en bekendmaking van de winnaar 

Alleen één (1) winnaar wordt gekozen door middel van een trekking georganiseerd door de 

Organisator uit alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen. Deze willekeurige trekking zal door 

de Organisator op 01-07-2021 plaatsvinden. De Organisator neemt per e-mail contact op met elke 

winnaar met het verzoek om de informatie die nodig is voor de levering van de prijs. Zonder reactie 

van de betreffende winnaar en binnen 15 (vijftien) kalenderdagen volledige vereiste informatie te 

sturen, wordt een nieuwe winnaar gekozen door de Organisator en wordt de eerste winnaar geacht 

de prijs te hebben verbeurd verklaard. 

                                                                                                                                                    

ARTIKEL 4: Verantwoordelijkheid 

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden als technische storingen of IT-storingen 

om een reden buiten zijn macht de goede werking van de Wedstrijd beïnvloeden In ieder geval is de 



aansprakelijkheid van de Organisator strikt beperkt tot de levering van de prijs effectief en geldig 

verdiend. 

 

ARTIKEL 5: Intellectueel eigendom 

In overeenstemming met de wetten die de literaire en artistieke eigendomsrechten regelen, is de 

reproductie en weergave door een deelnemer van alle of een deel van de elementen waaruit deze 

wedstrijd bestaat ten strengste verboden. 

 

ARTIKEL 6: Persoonlijke gegevens 

De informatie van de deelnemers wordt verzameld en gebruikt om deelname aan de wedstrijd te 

valideren, de prijs toe te kennen en commerciële prospectie mogelijk te maken, met toestemming 

van de deelnemer. In overeenstemming met de voorschriften inzake de bescherming van 

persoonsgegevens kan de deelnemer zijn recht op toegang, rectificatie, wissen van gegevens, 

beperking van verwerking, zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid, zijn recht van verzet 

uitoefenen, evenals zijn recht om zijn toestemming in te trekken door je verzoek aan de Organisator 

te sturen (i) per e-mail naar legal@backmarket.com of (ii) per post naar het volgende adres: 

Juridische afdeling / gegevensbeheerder Personal Back Market 154 Boulevard Macdonald 75019 

PARIS. 

 

ARTIKEL 7: Toepasselijk recht 

Dit reglement wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving. Elke klacht moet schriftelijk worden 

ingediend uiterlijk een maand na het einde van de wedstrijd (het stempel wordt als bewijs 

beschouwd) door een brief te schrijven naar het adres dat vermeld staat in artikel 6. Na deze datum 

worden geen klachten meer aanvaard."Tämän päivämäärän jälkeen valituksia ei hyväksytä. 


